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 املٛـظ:

 نن مٌذٜٓ دؿىنٍ نمٜ َهى اٚـانطٌح اٌٌٚاًح دنٌُم يف اٚهامح األقواخ إػكي املكنٍ املظذمو أضتؽ    

 ةمٚ٘ واٚؼُاف واٚشهىب اٚكوٙ ةني واٚذهاون اٚذػامن نوغ ةناء يف منكماده ودٌاهم اٌٌٚاًٌح اٌٚٛؿح

هًٌٓح اٚرتٌٖح اٚهالْاخ دؿىن وأقي اٚكوٙ، ةني ٌَما اٚهالْاخ نىل  8998 ًنح االنُذاغ ًٌاًح منم اأَل

 ٚهث أًن أَهًٌٓا يف املناٌَح اٚٓىي من دهٌٖا قهىن إىل 2002 ًنح ٚٛؼٗم واٚذنمٌح اٚهكاٚح ػىب ومظٍء

 قون إةهاو إىل اٚكناًح ودهكٍ. اٚظكًكج اٚرتٌٖح اٚـانطٌح اٌٌٚاًح دنٌُم يف هاما   قونا   املكنٍ املظذمو

 اٚذُانيل اٚذظكقي، اإلنٌانٍ، اٚذنمىي، اٚكون ؾهًٔ نن األَهًٌٓح اٚرتٌٖح اٚهالْاخ دهىًى يف املكنٍ املظذمو

 مشانًو ػٓٔ ٖٛما َانٌٛذه ودذهمٔ اٚٓانج، يف ٚرتٌٖا اٚنانمح اٚٓىج أقواخ أهم ةمٚ٘ نٍاملك املظذمو وًمشٜ

 .                                                                                      االْذطاقًح املشاٖٜ شذى من دهانٍ اٚذٍ األَهًٌٓح ٚٛكوٙ دنمىًح

  اٚٗٛماخ اٚكاٚح:

 .أَهًٌٓا دهٌٖا، املكنٍ، املظذمو كوٌٚح،اٚ اٚهالْاخ

Abstract: 

     Civil society has become an important tool in the implementation of foreign policy 

it is a voluntary action independent of political authority and its organizations 

contribute to building a spirit of solidarity and cooperation between states and 

peoples and so that preserve relations among states. The development of Turkish-

African relations since the opening-up policy in 1998 and the arrival of the Justice 

and Development Party in 2002 led to the appearance of Turkey as a competitor 

power in Africa where civil society plays an important role in the implementation of 
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the new Turkish foreign policy. The study aims to show the role of civil society in 

promoting Turkish-African relations by his development, humanitarian, renewable, 

interactive role. And for this, civil society represents the important tools of soft 

power for Turkey on the continent and its effectiveness deepens whenever it 

achieves development projects for African countries which suffer from various 

economic problems.  

Key Words : 

International Relations, Civil Society, Turkey, Africa 

شهكخ اٚهالْاخ اٚرتٌٖح األَهًٌٓح دؿىنا  منم إدتام دهٌٖا ٚـؿح االنُذاغ نىل اٚٓانج األَهًٌٓح        

، ادٌهر مظاالخ اٚهالْاخ 2002ومو وضىٙ ػىب اٚهكاٚح واٚذنمٌح ٚٛؼٗم ًنح  8998ًنح 

ولٚ٘ ةمٌاهمح ةهؼ اُٚىانٜ يف دنٌُم األطنكج اٚرتٌٖح ومنها منكماخ املظذمو املكنٍ اٚذٍ نهَر 

نذشانا  واًها  يف اٚٓانج األَهًٌٓح.دتؼص اٚىنْح اٚتؼشٌح يف اٚكون اٚمي دٛهته منكماخ املظذمو ا

املكنٍ يف دهىًى اٚهالْاخ اٚرتٌٖح األَهًٌٓح، ودنؿٛٔ من َهغٌح مُاقها أنه ٖٛما ٖان األقاء نشـ 

ٝ ػىٙ مطاٚؽ ملنكماخ املظذمو املكنٍ يف اٚـانض دهىوخ اٚهالْاخ ٌَما ةني اٚكوٙ لٚ٘ أنها دٓى 

مشرتٖح لاخ ٌْم إنٌانٌح ودهاونٌح ودكنم اٚذىطهاخ اٚـانطٌح ٚٛكوٚح ودكهه َانٌٛذها يف 

 اٚهمٌٛاخ اٚذٍ دػؿٛو ةها ٚٛمٌاهمح يف إًظاق اٚؼٛىٙ ٚٛمشاٖٜ اٚذٍ دهانٍ منها اٚشهىب. 

 Ferrellو ''َريًٜ هٌكي''  Fred Riggsاٚمي أًهم ٌَه ''َهًك نًظى'' ًؿهغ املكؿٜ اٚتٌةٍ       

Heady  َٗهج أن املظذمو املكنٍ نتانج نن نكاٝ مُذىغOpen System  ًذأسه ةمذًرياخ اٚتٌةح

اٚكاؿٌٛح واٚـانطٌح )مكؿالخ، مـهطاخ، دًمًح إًرتطانٌح(، وأن اٚكوٚح ٚها اٚٓاةٌٛح ٚذتنٍ أو 

ٝ وًهٍٗ لٚ٘ اًذـكاٝ اٌٌٚاًح اٚـانطٌح اٚرتٌٖح ٚنكا 1نكٝ دتنٍ نكاٝ املظذمو املكنٍ.

املظذمو املكنٍ من أطٜ دنٌُم أطنكدها اٚذٍ وغهذها ػٗىمح ػىب اٚهكاٚح واٚذنمٌح، ةئرشإ 

منكماخ املظذمو املكنٍ اٚرتٍٖ ٚٛمٌاهمح يف دهىًى اٚهالْاخ اٚرتٌٖح األَهًٌٓح ودؼٌٓٔ اٚكون 

ٝ مُذىغ اٚمي دؿمؽ إٌٚه ٖٓىج إٌْٛمٌح وناملٌح، يري أن مذًرياخ ةٌةح املظذمو املكنٍ ةانذتانه نكا

ٌو أو دٌٓٛظ من قون املظذمو املكنٍ اٚرتٍٖ يف أَهًٌٓا وٚمٚ٘ اًذكنر اٚكناًح  ْك ًنذع ننه دًى

ٍى ننك اٚكون اٚمي ًٛهته املظذمو املكنٍ يف دؿىًه اٚهالْاخ اٚرتٌٖح األَهًٌٓح إلةهاو أهمٌذه  اْٚى

 ٚكي ضنام اٚٓهان واملـذطني واملمانًني يف مظاٙ اٌٌٚاًح اٚـانطٌح.

 : مكؿٜ مُاهٌمٍ ٚٛمظذمو املكنٍأوال

 دههًِ املظذمو املكنٍ: .8

أنها املىاؾن   Civilةكأ مُهٝى املظذمو املكنٍ يف اٚذؿىن نرب مه اٚىمن إل دههٍ ٖٛمح مكنٍ 

ويف اٚرتطمح اٚههةٌح هٍ املكًنح أو اٚذمكن وهٍ أن ًؼمٜ املظذمو نالْاخ مكنٌح قون اٚنكه يف 
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كًىٚىطٌ وًهطو ةمٚ٘ مُهٝى املظذمو املكنٍ إىل اٚههك اٌٚىنانٍ، أًن  2ح.األةهاق اٌٌٚاًٌح أو اإًل

ٖظمانح غايؿح دذٗىن من أشـاص  Societas Civilisوغو أنًؿى مطؿٛؽ املظذمو املكنٍ 

  3ًذشانٖىن نٍُ اآلناء واٚذٍ دٓٝى ةاٚكَام نن مطاٚؼهم.

نرش ووغهر  ٖما نهٍ املظذمو املكنٍ اهذماما  ٖتريا  ننك اُٚالًُح من اٚٓهن اٌٚاةو

دههًُاخ نكًكج ٚه، إل ًهذربه اٌٌٍُٚٛى طىن ٕٚى نىل أنه ًذىىل دنكٌم نمٌٛح ًن اٚٓىانني يف 

اٚكوٚح، ٌٚطتؽ ةمٚ٘ ًماني قون اٚػاةـ واملهاْث واٚػايـ من أطٜ دؼٌٓٔ اٚذنمٌح ٚٛمظذمو، 

ى َريي أن ٚه ًٌاقج وًٓٝى ةىغو إناقج اٚشهىب. ودؿىن مُهٝى املظذ مو أما طىن طإ نًو

ما دأسري اٚكًمٓهاؾٌح  املكنٍ ةذؿىن املنكماخ اٚظمهىًح اٚكانٌح ملؼانةح ًىء األػىاٙ املهٌشٌح ٖو

نىل األَٗان وانذشان متاقا ػٓىّ االنٌان، وٚه قون يف اٚذُهٌٜ اٚشٓايف واالطذمانٍ واالْذطاقي 

 4ةني اٚشهىب.

يف نرص اٚذنىًه يف  ومنه َٓك نشأ املظذمو املكنٍ يف ؿػم اٚرصام اٌٌٚايس واالطذمانٍ

ان مُهىمه منؼرصا  نىل نالْذه مو اٚكوٚح إما مذالوما   اٚٓهن اٌٚاةو نرش ٖما ًتٔ اإلشانج، ٖو

مهها أو مهاٌٖا  ٚها، سم قههخ مكنًذني يف اٚٓهن اٚـذاًو نرش وهما: املكنًح اٌٚٛرباٌٚح )من 

ىل يهاميش( ، سم اؿذُى آقٝ ًمٌص إىل نًمىن آنون( واملكنًح اٚٗالًٌٌٗح )من هٌظٜ ومانٍٖ إ

  5املُهٝى يف ةكاًح اٚٓهن اٚهرشًن ٌٚهىق مو أواؿهه ةهك انذشان مٌاوا األنكمح اٚشمىٌٚح.

ـ  نهَر االطذهاقاخ اٚنكهًح من اُٚٗه اٚهٌظيل إىل اُٚٗه اًٚهاميش َٗهج أن املظذمو ًذًى

ٌح ًٌاًٌح، ٌح اطذمانٌح واٚكوٚح ٖمًؤ ج املظذمو املكنٍ ونهَر نكو  6اٚهالْح ةني األرسج ٖمًؤ

ٌاخ اٌٌٚاًٌح  8992اٚذٍ نكمها مهٖى قناًاخ اٚىػكج اٚههةٌح ًنح  نىل أنه: ''مظمىنح املًؤ

واالْذطاقًح واالطذمانٌح واٚشٓاٌَح اٚذٍ دهمٜ يف مٌاقًنها املـذُٛح يف اًذٓالٙ نن ًٛؿح اٚكوٚح 

نىل املٌذىي  ٚذؼٌٓٔ أيهاع مذهكقج، منها أيهاع ًٌاًٌح مشٜ املشانٖح يف ضنو اٚٓهان

اٚٓىمٍ، ومشاٙ لٚ٘ األػىاب اٌٌٚاًٌح ومنها أيهاع نٓاةٌح مشٜ اٚكَام نن املطاٚؽ االْذطاقًح 

ألنػاء اٚنٓاةح، ومنها أيهاع مهنٌح ٖاٚنٓاةاخ ٚالندُام ةمٌذىي املهنح واٚكَام نن مطاٚؽ 

ٌَح اٚذٍ دهكٍ أنػابها، ومنها أيهاع سٓاٌَح مشٜ ادؼاقاخ اٚٗذاب واملشُٓني واٚظمهٌاخ اٚشٓا

ٓا الدظاهاخ أنػاء ٖٜ طمهٌح، ومنها أيهاع اطذمانٌح ٚإلًهاٝ يف دؼٌٓٔ  إىل نرش اٚىنٍ َو

  7اٚذنمٌح''.

 وةاٚنكه إىل دههًِ املظذمو املكنٍ نظك أنه ًذٗىن من أنةو ننارص أًاًٌح:

 ؾاةو اٚؿىنٌح يف انػماٝ األَهاق ٚها ةشٜٗ إناقي وةٜٗ ػهًح. 

مو املكنٍ، إل ًذمٌى نن املظذمو اٚذٌٓٛكي ةأنه ًذظٌك يف إؾان َٗهج اٚطُح اٚذنكٌمٌح ٚٛمظذ 

ٌح اٚذٍ دشمٜ طمٌو املٌاقًن: اٌٌٚاًٌح، االْذطاقًح، االطذمانٌح، اٚشٓاٌَح.  املًؤ
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اٚكون: وًذمشٜ يف اٚهكٍ اٚمي دٓٝى اٚذنكٌماخ ةذؼٌٓٓه ٖهالْاخ اٚذػامن واٚذماً٘ أو  

 ا قون يف مظاٙ نشاؾها.اٚرصام واٚذناٍَ االطذمانٍ، مما ًهؿٌه

و: ػٓىّ اإلنٌان، املشانٖح اٌٌٚاًٌح،..   8شمىٌٚح املظذمو املكنٍ اٚذٍ دػم مُاهٌم أًو

 وقابِ املظذمو املكنٍ: .2

 دذنىم وقابِ املظذمو املكنٍ الدٌام مظاالده ومنها:

 :دٓٝى منكماخ املظذمو املكنٍ ةمهاطهح املشانًو اٌٌٚاًٌح اٚـاضح  وقٌُح اٚؼماًح

 األمن ٚٛشهث. ةاٚؼٔ يف

 :ٖمهاْتح االنذـاةاخ يف اػرتاٝ اٚٓىانك األًاًٌح ٚؼٓىّ اإلنٌان. وقٌُح املهاْتح 

 :ه ٚكًها  وقٌُح املشانٖح ودٓٝى ؿالٚها ةاملشانٖح املظذمهٌح ٚٛمىاؾنني، واٚذٍ ًنتًٍ أن ًذَى

ٌُٜ أنها  سٓاَح ًٌاًٌح، وًذم دطهٌك املطٛؼح اٚهامح ٌٌٚاًح اٚكوٚح وًهي ٌَها قًذٖى

 9مكنًح اٚكًمٓهاؾٌح.

 املطؿٛؼاخ اٚظكًكج ٚٛمظذمو املكنٍ: .3

و انذشان مطؿٛؽ املظذمو املكنٍ ػذى قههخ مطؿٛؼاخ مالومح ٚه ومنها  دًى

ومطؿٛؽ املظذمو املكنٍ املٌذكاٝ  Global Civil Societyمطؿٛؽ املظذمو املكنٍ اٚهاملٍ 

Sustainable Civil Societyاٝ اٚكويل وما أَهوده اٚذؼىالخ ، إسه اٚذؿىناخ اٚذٍ نهَها اٚنك

 االطذمانٌح ٚٛكوٙ.

 Maryةكأخ ناملٌح املظذمو املكنٍ ٖئػكي طىانث نىملح اٚهاٚم؛ دههَها ''ماني ٖاٚكون'' 

Kaldor  نىل أنها إغُاء اٚؿاةو اٚكًمٓهاؾٍ نىل اٚهىملح ٖهمٌٛح ًمٗن ؿالٚها املظمىناخ واألَهاق

هكاٚح اٚهاملٌح واٚذمٗني اٚهاملٍ، وًهي ٖٜ من ٖاٚكون أن ًؿاٚتىا ةٌٌاقج اٚٓانىن اٚهاملٍ واٚ

الًٌىو أن املظذمو املكنٍ اٚهاملٍ ًذًمي نىل اٚهىملح وًذُانٜ مهها، وهٍ أًػا ناٚم  وأنهاًه ْو

األَٗان، اٌٚٓم، اٚشتٗاخ، األَهاق وهٍ نربج ٚٛؼكوق دهةـ اٚهالْاخ ٌَما ةني اٚكوٙ، اٚشٓاَاخ، 

مٚ٘ األًىاّ. وأضتؽ املظذمو املكنٍ املىاؾنني، املنكماخ اٚؼٗىمٌ ح اٚكوٌٚح ويري اٚؼٗىمٌح ٖو

ه مٌٗانٌىماخ ٚٛذهاون اٚهاملٍ من  اٚهاملٍ إػكي أهم وقابِ اٚهالْاخ اٚكوٌٚح املهارصج، وًَى

وًههٍ املظذمو  10أطٜ ػٜ املشاٖٜ اٚكوٌٚح، إل أنه ًهؿٍ اُٚهضح ٚٛؼىان يف مـذِٛ اٚٓػاًا.

نىل أن االًذكامح هٍ ْكنج املنكمح  Monroy و   Bentonمىنهو املكنٍ املٌذكاٝ ػٌث ةنذىن و 

ٌٌح ملىاضٛح نشاؾادها يف مـذِٛ املٌاقًن: االطذمانٌح، االْذطاقًح،  نىل إستاخ ْكنادها املًؤ

 11املاٌٚح ودطهٌك وًاقج طىقج اٚـكماخ يف املظاٚني اٚكاؿيل واٚـانطٍ.

هانٌا إىل  ك أقههخ اٚٓػاًا املهارصج أنه من أٖو اٚرباوًٜ ومن دهٌٖا إىل اٚطني ومن ْو

داًالنك إىل اٌٚنًاٙ، أن املظذمهاخ املكنٌح دؼمٜ اٌٚٛؿح وهٍ سىنج إًرتادٌظٌح ٖتريج، وأضتؽ ٚها 

ػٌص ًمؼر مشانٖح املظذمو املكنٍ يف  12قون هاٝ يف نمٌٛح ضنو اٚٓهان من ؾهٍ اٚؼٗىماخ.
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ٜ اٌٚٓاٝ ةكون اُٚانٜ يف اٌٌٚاًح اٚكوٌٚح دنٌُم اٌٌٚاًح اٚـانطٌح املذهكقج األةهاق ٚرتٌٖا من أط

 ةاٚذؼهٕ رشْا ، يهةا ، شماال ، طنىةا . 

  سانٌا: املظذمو املكنٍ اٚرتٍٖ

ٚٛمظذمو املكنٍ اٚرتٍٖ دظهةح إًظاةٌح نن نمٌٛح املشانٖح ةذٓكًم اًذشاناخ 

ٌاخ اٚهمىمٌح، اٚذٍ دمشٜ دًمًح اًرتطانٌح.  أن هما ٚم ونىل اٚهيم من نٛمانٌح دهٌٖا إالا  13ٚٛمًؤ

ًمنو من إنشاء منكماخ ٚٛمظذمو املكنٍ لاخ ٌْم اٚشٓاَح اإلًالمٌح، َهٍ دههٍ نشاؾا  واًها ، 

وًهطو اٚذكاؿٜ ةني اٚهٛمانٌح واملظذمو املكنٍ ٖؿهغ ٌٍَُٛ إل دنٌٓم نكهًح اٚهٛمنح اٚهامح 

ا ًنح  ح إلًتانٌا وةىٚنكا واٚرب  8994اٚذٍ اْرتػها ٖىانَى اخ املذؼكج يف األقًان املىضَى اوًٜ واٚىاًل

األمهًٌٗح إىل سالز مػامني: اٚرتاطو اٚكًنٍ، اٚذـطٌظ، اٚذتاًن. َاٚرتاطو اٚكًنٍ ٌٍٚ ٚه 

نمىلطا  إمربًٌٓا  لٚ٘ أن املظذمو املكنٍ ٚم ًههٍ اؿذُاء  ٚٛكًن، َاٚٗنابٍ اشرتٖر مو املظذمو 

منح واٚذٍ ًٓطك ةها اػذُاف املكنٍ ةىضُها أقًانا ، أما دـطٌظ اٚكًن ٌَشمٜ نىل مهنى اٚهٛ

ٌح ةُطٜ اٚكًن نن وقابُها، يف  األشـاص ةانذٓاقادهم اٚكًنٌح، واملهنى اٚشانٍ هى ٌْاٝ املًؤ

ػني اٚذتاًن َهى إنشاء ٖٜ اٚكوابه املظذمهٌح من اٚكوٚح واالْذطاق واٚٓانىن واٚهٛم شـطٌح 

ٌٜ اٚـٌـ اٚذانًـٍ قًنٌح ؿاضح، ودهي همه اٚنكهًح أنه من أطٜ دهمٌمها الةك من دؼٛ

 وهى ما ًؿهغ مٌأٚح نٛمانٌح دهٌٖا. 14ٚٛهٛمانٌح،

وٌٌُٖح مٌانكج اٚشهث اٚرتٍٖ  2086إن مؼاوٚح اإلنٓالب اُٚاشٛح اٚذٍ نهَذها دهٌٖا ًنح        

ٚٛنكاٝ من أطٜ إَشاٙ اٚهمٌٛح واملؼاَكح نىل املٗانح اٚذٍ وضٛر إٌٚها دهٌٖا، دهٍٗ همه 

هكه املظذمو اٚرتٍٖ يف قٜ اٚذًرياخ اٚذٍ دههَها دهٌٖا يف ًٌاًذها املؤرشاخ اٚذؼىٙ اٚمي ًش

اٚكاؿٌٛح واٚـانطٌح واٚذؿىن االْذطاقي اٚمي نهَذه ؿالٙ نرشًح من اٚىمن، وًمٗن انذتان 

َاملظذمو املهن هى اٚمي  املظذمو اٚرتٍٖ ةمٚ٘ أنه أضتؽ ًذمٌى ةاملهونح ةناء  نىل ةهؼ املؤرشاخ.

َانال  أًٌاًٌا  ٌَه ٚه مٓٝى اُٚهٜ اإلةكانٍ يف مـذِٛ املٌاقًن، ًذمٌى ةأن ٚه ًٗىن املظذمو املكنٍ 

مٓىماخ ًٌاًٌح واطذمانٌح وسٓاٌَح دظهٛه ًذطكي ٚؼاٚح نكٝ االًذٓهان األمنٍ )اٚشىناخ، 

اإلنٓالةاخ،..( أما املظذمو اٚطٛث ٌَذمٌى ةٓمو اُٚٗه وإًٚاء اإلةكام ودهٌمن نٌٛه اٚتنى االطذمانٌح 

 15اًٌح َذؤسه نٌٛه اٚهاؾُح واالنُهاٙ واٚظكاٙ نىل نٓٛه وأَٗانه وهى مظذمو منذع ٚٛشىنج.واٌٌٚ

ٖما ًٓٝى املظذمو املهن نىل اٚكَام نن اٌٚاٝل االطذمانٍ واإلنٌان ٌٖٓمح ٚٛىطىق ونن اٚرشنٌح 

شانٖح اٌٌٚاًٌح ٚٛكوٚح، واٚتنٌح االطذمانٌح اٚذُانٌٛح واٚرشنٌح اٚتنابٌح واٚشٓح املظذمهٌح وامل

واٚهكاٚح االطذمانٌح، اٚهٓالنٌح واٚنىنح األؿالٌْح وسٓاَح اٚذٌامؽ وإقانج اٚرصام واٚؼهًح، 

ودهٍٗ همه املمٌىاخ مظذمها  َىّ قًمٓهاؾٍ ٌٖٓامه غك اٚشىنج ودموًث االػذٓاناخ املظذمهٌح 

اقن نىل مىاٖتح املذًرياخ وٚه ْكنج نىل االًذُاقج من  اٚذظانب اٌٚابكج، وهى مظذمو دظكقي ْو

اٌٚاةٓح، وًكهه ةطىنج املمانًح أٖشه من ضىنج اٚتنٌح أي أنه ًٌٌؿه نىل اٚتٌةح أٖشه مما 
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ًـػو ٚها، وأقهه ةمٚ٘ ٌْمذه اٚهمٌٛح يف نالْذه مو اٚكوٚح، َئلا ْامر اٚكوٚح ةـٛٔ اٚذُانٜ مو 

انٌح املظذمو ةئرشإ املظذمو املكنٍ يف وغو اٌٌٚاًاخ اٚهامح َئن هما ًهؿٍ ؾاةو اإلنٌ

اقن نىل مىاطهح اٚذؼكًاخ.   16ٚٛمظذمو ْو

ٖما ًهطو اٚؿاةو اٚذهاونٍ ملنكماخ املظذمو املكنٍ اٚرتٍٖ إىل اٚههك اٚهشمانٍ أًن ٖانر      

ِ ؿكماخ يف اٚذهاون واملٌانكاخ وأقخ إىل  ِ دٓٝى نىل اٚنهع اإلًالمٍ إل ْكٝ اْٚى مكًهًاخ اْٚى

ٌُح ةني دؿىًه املكن اٚهشمانٌح، وأُنٌك إنشاء مؤ  ٚألوماخ االْذطاقًح  8967و 8926ًٌاخ ْو

اٚذٍ مهخ نٌٛها دهٌٖا. ٖما أقخ اٚذؿىناخ اٌٌٚاًٌح اٚذٍ نهَذها دهٌٖا يف اٚشمانٌنٌاخ إىل دؿىن 

ٌادها واٚذٍ ٚهتر قون يف دٓكًم املٌانكاخ يف اٚكوٙ األَهًٌٓح، اٚتٛٓان  املظذمهاخ املكنٌح ومًؤ

او، إل ٚم دٛٓى األؾهاٍ اٚ ٗماٌٚح واٌٌٚانًح اهذماما  ٖتريا  ٚٛرصاناخ يف اٚكوٙ اإلًالمٌح واْٚٓى

ٌاخ ٚذٓكًم اٚكنم واملٌانكاخ ٚٛشهىب يف اٚهاٚم  نٍٗ املؼاَكني اإلًالمٌني اٚمًن أنشةىا مًؤ

 17ٚذطٜ إىل أةهك املناؾٔ يف أَهًٌٓا. 2002ومنها اإلًالمٌح، ودؿىنخ همه املنكماخ ةهك ًنح 

  رتٍٖ يف أَهًٍٓاملظذمو املكنٍ اٚساٚشا: 

دػمنر اٚذًرياخ اٚذٍ نهَذها اٌٌٚاًح اٚـانطٌح اٚرتٌٖح ؿؿح االنُذاغ نىل اٚٓانج األَهًٌٓح       

هر ةهامظها ةمظٍء ػىب اٚهكاٚح واٚذنمٌح ٚٛؼٗم ًنح 8998ًنح  وإنالن  2002، واٚذٍ دًى

ن اٚرتٍٖ يف ، وًاهمر يف لٚ٘ منكماخ املظذمو املكنٍ يف قنم اٚكو 2005ناٝ أَهًٌٓا ًنح 

دؼذاض ْاقج املظذمو املكنٍ إىل َهم ٌٌُٖح دًٌري اٌٌٚاْاخ  2030وةاٚنكه إىل ًنح  18اٚٓانج.

اٚـانطٌح اٚذٍ ًذشٜٗ َهضذها ٚذؼٌٓٔ األهكاٍ اٚذٍ وغهذها ػٗىمح ػىب اٚهكاٚح واٚذنمٌح، 

ذًرياخ اٚكوٌٚح لٚ٘ أن إرشإ املىانق يري اٚهاقًح ًٌمٗنها من دُهٌٜ اٚكون اٚرتٍٖ واٚذالؤٝ مو امل

وٍٚٗ ًذم ةناء منكماخ املظذمو املكنٍ ًنتًٍ أن دتنٍ دطىنها  19واإلٌْٛمٌح يف اٚٓانج األَهًٌٓح.

ٓا  ٚألوٚىًاخ واالػذٌاطاخ املؼٌٛح وإرشإ املىاؾنني ةكال  من اٚذهتةح.  20َو

ك اندتـ دؿىن اٚهالْاخ اٚرتٌٖح األَهًٌٓح مو دُهٌٜ قون املنكماخ يري اٚؼ        ٗىمٌح ْو

ِ نيل مؼمىق هكابٍ وطمهٌح  ٚٛمظذمو املكنٍ منها: أؾتاء ًه ًىوو وطمهٌح طان ًىًى وْو

ر إًٛريي،  ر إًيل وطمهٌح قًو ةشري وطمهٌح قنٌى َاناني وطمهٌح ًانقٝ إًيل وطمهٌح قًو

IHH  ..21  ٌح اٚكًانح اٚرتٌٖح اٚىنماء اٚكًنٌني يف وطان ًٌى وًانقميل ٖما اًذػاَر مًؤ

 وٚر دهٌٖا اهذمامها ٚكون املظذمو املكنٍ يف أَهًٌٓا نن ؾهًٔ: وأ 22أَهًٌٓا

ٌاخ املظذمو املكنٍ اٚرتٍٖ  -8 يف اًؿنتىٙ  2008األَهًٍٓ: ًنح  –دنكٌم املنذكي األوٙ ملًؤ

رتادٌظٌح اٚرتٍٖ اآلًٌىي، إل شانٕ ٌَه ما ًٓانب   800اٚمي نكمه مهٖى األةؼاز واإًل

ٌح من املظذمو املكنٍ ٚٛكوٙ األَهً ٌٓح، ونٖى املنذكي نىل قون املظذمو املكنٍ يف دؼٌٓٔ مًؤ

اٚذنمٌح يف اٚكوٙ األَهًٌٓح واٚؼهص نىل اٚذٓهب أٖشه من اٚشهىب األَهًٌٓح من أطٜ وغو 
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ىٙ نمٜ مشرتٕ  ٌو نىل ةهودٖى املشانًو اٚذٍ دٌانك نىل دؿىًه اٚهالْاخ اٚتٌنٌح، ودم اٚذْى

ٌاخ املظذمو املكنٍ املشانٖح ٌَه.  23ةني مًؤ

ٌاخ املظذمو املكنٍ اٚرتٍٖ د -2 اٚمي ًهكٍ  2086األَهًٍٓ: ًنح  –نكٌم املنذكي اٚشانٍ ملًؤ

إىل دشمني سٓاَح املٌاهمح من أطٜ ؿٛٔ ْانج دؼاَل نىل األمن اًٚمابٍ واملابٍ ودؼٌني 

اٚذنمٌح اٚترشًح وطهٜ مظذمو مكنٍ ًهٖى نىل اٚذُانٜ ٚذؼٌني اٚذهاون ةني دهٌٖا واٚكوٙ 

ٌٖى نىل ْػاًا اٚؿاْح، اًٚماء، األمن املابٍ يف أَهًٌٓا، املشاٖٜ واٚؼٛىٙ األَهًٌٓح واٚرت 

  24املمٗنح.

ٌو ادُاّ ٚذشٌٜٗ مظٍٛ اٚشتاب اٚرتٍٖ األَهًٍٓ ًنح  -3 ٚذهىًى اٚذهاون ةني  2087دْى

-2087من اٚٓاقج اٚشتاب يف اُٚرتج ما ةني:  750شتاب دهٌٖا واٚكوٙ األَهًٌٓح ودكنًث 

اٚمي ًذٛهته دهٌٖا يف مظاٙ مؼانةح اإلنهاب ةهك مؼاوٚح االنٓالب  ونٖى نىل اٚكون 2023

  2086.25اُٚاشٛح ًنح 

واٚذٍ  2082ماي  26نكمر دهٌٖا ْمح منكماخ املظذمو املكنٍ اٚطىمايل يف اًؿنتىٙ يف  -4

منكمح ٚٛمظذمو املكنٍ اٚطىمايل، إل دم نهع ومناْشح املشاٖٜ  300ػرضها أٖشه من 

ومٌذٓتٜ األوغام يف اٚطىماٙ. واٚمي ٖان دمهٌكا ٚٛٓمح اٚشانٌح اٚذٍ نكمذها دهٌٖا ةشأن 

 2085.26إًظاق ػٛىٙ ػىٙ اٚطىماٙ ومٌذٓتٛها ًنح 

 93ػىايل  2083ح وةًٛر املٌانكاخ اإلنٌانٌح اٚذٍ ْكمذها همه املنكماخ يف أَهًٌٓا ًن        

مٌٛىن  822مٌٛىن قوالن منها إىل: اٚنٌظه، مايل، دشاق، اٚطىماٙ منها ٚٛذهاون االْذطاقي، ػىايل 

ني قوالن ٚألمىن اإلقانًح. و ًظكن اإلشانج إىل  7مٌٛىن قوالن ٚألنماٙ اإلنٌانٌح و 850قوالن، و  ماًل

ها من َرتج إىل أؿهي لٚ٘ أنها دهانٍ أن اٚكوٙ اٚذٍ دذٛٓى مٌانكاخ إنٌانٌح أٖرب ال دذًري أوغان

ةمرشوم اٌٚاق اٚمي  IHHٖما دٓٝى منكمح ػٓىّ اإلنٌان واٚؼهًاخ اٚرتٌٖح  من أوماخ نمٌٓح.

ني يف أَهًٌٓا ودكنًث األؾتاء األَانْح نىل إطهاء همه اٚهمٌٛاخ، وةذؿىن  ًهكٍ إىل مهاٚظح املَُٗى

اٚح اٚذهاون واٚذنٌٌٔ ''دٌٗا"لاخ نشاؾاخ املنكماخ يري اٚؼٗىمٌح اٚرتٌٖح يف أَهًٌٓ ا أضتؼر ٖو

ٌادٍ دٓكٝ مٌانكاخ إنٌانٌح ودنمىًح يف طمٌو املظاالخ ةاٚٓانج األَهًٌٓح.  27 اٚؿاةو املًؤ

  :اٚح اٚذهاون واٚذنٌٌٔ )دٌٗا( يف أَهًٌٓا  مٌانكاخ ٖو

اٚح اٚذهاون واٚذنٌٌٔ اٚرتٌٖح يف أَ هًٌٓا، ًٌذم اٚذؿهّ إىل أهم اٚنشاؾاخ اٚذٍ دٓٝى ةها ٖو

لٚ٘ أنها دمشٜ أهم املنكماخ اٚرتٌٖح يف أَهًٌٓا ودـذظ ةذٓكًم املٌانكاخ يف طمٌو املظاالخ 

 ومنها:

ما  200دىوًو املٌانكاخ اًٚمابٌح ٚـ  - أَهشح ملـٌماخ اٚٛظىء يف  6000نابٛح يف مهٖى أةىطا ٖو

ّ اٚٗامريون ةٌتث نٌظريًا، دأمني املىاق اًٚمابٌح ملـٌم اٚالطةني من دشاق ونٌظريًا يف رش 



األفريقية الرتكية العالقات تعزيز يف املدني اجملتمع منظمات دور

 682-472  ص ص،  1، العدد  العاشر، اجمللد دريدي م. مختار/ رمدوم سمية

 E-ISSN : 2571-9742 

 P- ISSN: 1112-945X 

 

 

 

 
 9112مارس            1   العدد        العاشر  لداجملاحلوار املتوسطي          

                                             ISSN : 1112-945X ISSN : 1112-945X  DM, ISSN : 1112-945X 

281 

، دٓكًم مٌانكاخ يمابٌح يف: اٚٗامهون، نٌظريًا، دشاق، مىومتٌٔ، 2086دهكًكاخ اإلنهاب ًنح 

 .2085اٚنٌظه ًنح 

، دٓكًم مٌانكاخ إنٌانٌح 2085املٌانكاخ اإلنٌانٌح واٚطؼٌح يف طنىب اٌٚىقان ًنح  -

 مٗاَؼح َريوي إًتىال.، دؿىًه املٌذشٌُاخ وقنم 2085ٚألؾُاٙ يف نامتٌا، ٖامريون ًنح 

ٌا واٚنٌظه ًنح  - ، ودىٌٚك اٚؿاْح اٚشمٌٌح يف إؾان أنماٙ 2083مرشوم ياةاخ اٚطكاْح ةني دٖه

غك دًري املناؾ واٚطؼهاء، مرشوم اٚٓهًح املشاٌٚح يف اٚنٌظه ةمؼانةح املظانح واًذـهاض املاء ًنح 

يف اٚطىماٙ، مرشوم  IHH ، مرشوم اٚشهوج اٌٚمٌٗح يف يامتٌا، إنشاء مكنًح اٚىنانح2085

نٌٜ اٚنؼٜ يف دىنٍ ةاإلغاَح إىل املٌانكاخ اإلنٌانٌح يف شهه نمػان، مرشوم قنم اإلنذاض 

  .2085اٚىنانٍ واملٌٗانٌٍٗ يف ٌٖنٌا، إنشاء آةان مٌاه يف مىنًذانٌا ًنح 

ٌو نشاؾادها، ةهك قناوًظكن اإلشانج إىل أن مٗادث          ًح مهمٓح دٌٗا يف أَهًٌٓا دٓٝى ةذًى

ٚألوغام االْذطاقًح اٚكاؿٌٛح اٚذٍ دهٌشها اٚكوٚح اإلَهًٌٓح، وةاٚذايل َٗٛما ٖانر املهٛىماخ قٌْٓح 

اٚح يف أَهًٌٓا أػك أهم  ٖانر اٚنذابع طٌاكج، ٚما ًهذرب نامٜ اٚذنٌٌٔ واٚذأؾري مو مٗادث اٖٚى

 28 اٚنٓاؽ اٚهبٌٌٌح ٚالًذُاقج من ةهامظها.

ػمٌكًح يف طنىب أَهًٌٓا، مٌظك ٖذشاوج ةاٚظىابه ودهمٌم املذاػِ  أشًاٙ دهمٌمٌح: طامو نىن -

يف اٌٚىقان واآلسان اٚتاٌْح من اٚههك اٚهشمانٍ، دهكًٜ ودهمٌم مٗان آؿه ْنطٌٛح نشمانٌح ٖانر يف 

 أسٌىةٌا.

إنشاء مهٖى ٚذهٌٛم اٚؿريان املكنٍ اٚطىمايل، واملٌاهمح يف دهمٌم ووانج اٚـانطٌح ٚٛطىماٙ  -

 ٖى دهٌٛمٍ يف ووانج اٚـانطٌح ألسٌىةٌا.وةناء مه 

دظهٌى ػٗىمح طٌتىدٍ ةٌٌاناخ إًهاٍ ودأمني املىاق واٌٌٚاناخ ٚىوانج قاؿٌٛح دىنٍ  -

 29واملٌانكج يف دأًٌٍ ةىنضح مىومتٌٔ..

اٚح اٚذهاون واٚذنٌٌٔ اٚرتٌٖح  دٓكٝ دهٌٖا املٌانكاخ إىل اٚكوٙ األَهًٌٓح ةىاًؿح ٖو

وػذى اآلن هٍ  2088مٌٛىن قوالن منم ناٝ  386اٚذنمىًح ػىايل  )دٌٗا( ػٌص ْكنخ املٌانكاخ

وهٍ اآلن مذىاطكج يف ٖٜ من:  30مٌٛىن. 27َٓـ ػىايل  2084يف اًذمهان. وةًٛر املٌانكاخ ناٝ 

إسٌىةٌا، اٌٚنًاٙ، اٌٚىقان، اٚطىماٙ، اٚٗامريون، اٚنٌظه، دشاق، دىنٍ، طٌتىدٍ، يٌنٌا،  ،اٚظىابه

ك مشٛر أَهًٌٓا  31ٌتٌا.ٌٖنٌا، ٌٚتٌا، مرص، نام يف املابح من نٌتح املٌانكاخ اٚرتٌٖح، إل اػذٛر  38ْو

 مٌٛىن  86ودهذرب اٚطىماٙ أوىل همه اٚكوٙ ةمتٌٛ  2082املهدتح اٚهاةهح يف أَهًٌٓا ًنح 
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32قوالن.

 
 : ةهؼ املشانًو االْذطاقًح ملٗادث دٌٗا يف أَهًٌٓا-8-اٚشٜٗ 

Source : Tika Afrika, Anadolu Meydanı, Ajansı Başkanlığı, 

Çankaya/ANKARA, p.71. 

     

ونٌٛه، َٓك شمٛر أنشؿح دٌٗا يف أَهًٌٓا طمٌو املٌاقًن من مٌانكاخ إنٌانٌح ويمابٌح،        

ومشانًو ٚؼماًح اٚشٓاَح واملرياز املشرتٕ ةاإلغاَح إىل مشانًو اٚتنى اٚذؼذٌح واإلقانًح واملكنٌح 

دىنم إػٌاء املٗانح اٚذٍ ٖانر نٌٛها يف َرتج اٚهشمانٌني نن ؾهًٔ واٚنذٌظح من لٚ٘ أن دهٌٖا 

ما دٓكًم مٌانكاخ مـذُٛح ٚٛمٌاهمح يف مرشوم اٚذنمٌح يف  دهمٌم آسان اٚهشمانٌني يف أَهًٌٓا ٖو

 وًكهه ةمٚ٘ قون املظذمو املكنٍ اٚرتٍٖ يف أَهًٌٓا يف اٚطىن اٚذاٌٚح:أَهًٌٓا 

طاقًح اٚذنمىًح من مشانًو اٚتنٌح اٚذؼذٌح، اٚنٜٓ، اُٚالػح، يف اٌٚٓاٝ ةاٚـؿـ االْذ قون دنمىي

 املٌاه، .. ولٚ٘ من أطٜ قنم اٌٌٚاًح اٚـانطٌح اٚرتٌٖح ودهىًى اٚكون اٚذنمىي ٚرتٌٖا يف اٚٓانج.

يف دٓكًم املٌانكاخ اإلنٌانٌح يف مظاٙ اٚطؼح، اٚذهٌٛم، .. وؿالٙ َرتج األوماخ  قون إنٌانٍ

ري املهى  ما يف املناؾٔ واٚرصاناخ ةذَى ناخ ومؼاوٚح دأمني اًٚماء ملٌانكج اٚظهاخ املذرضنج، ٖو

 اٚذٍ دهانٍ من ػاٚح نكٝ االًذٓهان االطذمانٍ واٌٌٚايس.
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وًذمشٜ يف ٌْاٝ منكماخ املظذمو املكنٍ ةئناقج دهمٌم املٌاطك اٚذٍ دهىق إىل َرتج  قون دظكقي

ح اٚهشمانٌح من أطٜ إػٌاء اٚرتاز اٚهشمانٍ اٚىطىق اٚهشمانٍ يف اٚٓانج أو ةناء مٌاطك نىل اٚؿهًٓ

 اإلًالمٍ اٚمي ًظمو شهىب املنؿٓح و اٚرتاز اٚذانًـٍ ٚٛشهث اٚرتٍٖ.

دهٖى اٌٌٚاًح اٚـانطٌح اٚرتٌٖح نىل أقاء املظذمو املكنٍ يف أَهًٌٓا يف اٚذأًٌٍ  قون دُانيل

ًٌٍ اٚظمهىنًح ٚٛذُانٜ ةني املظذمهاخ ولٚ٘ من أطٜ اًذكنإ ما غٌهذه من َهص منم دأ

ظاةٍ ٚٛكون اٚرتٍٖ يف أَهًٌٓا ٚكي ضنام اٚٓهان واملظذمهاخ  اٚرتٌٖح، ةاملٌاهمح يف اإلقنإ اإًل

 األَهًٌٓح ومناٌَح األقوان اٚكوٌٚح املذهكقج يف اٚٓانج.

ومن أطٜ ةٛىى األقوان اٚذٍ دؿمؽ إٌٚها منكماخ املظذمو املكنٍ اٚرتٌٖح يف أَهًٌٓا ًنتًٍ نٌٛها 

 االػذٌاطاخ األًاًٌح ٚٛكوٙ األَهًٌٓح وًمٗن لٖه ةهؼ منها يف اٚنٓاؽ اٚذاٌٚح: اٚٗشِ نن

اٚذنمٌح االطذمانٌح ودتاقٙ اٚـرباخ: دؼذاض اٚشهىب األَهًٌٓح إىل األقاء اٚذُانيل املٌذمه  

ذُاقج من دظهةح اٚنهػح اٚرتٌٖح من أطٜ ضٌايح ؿؿـ اطذمانٌح،  ملنكماخ املظذمو املكنٍ يف ااًل

اْذطاقًح دذناًث وؿطىضٌح املشاٖٜ األَهًٌٓح، َاألمه ًذؿٛث مشانٖح طمٌو اُٚىانٜ سٓاٌَح، 

 إلطهاء اٚذًٌري اٚالوٝ ٚٛشهىب األَهًٌٓح.

دشهك أَهًٌٓا وطىق مـذِٛ األقوان اٚكوٌٚح يف اٚٓانج يري أن ػاٚح اٚذـِٛ واُٚٓه  

األَهًٌٓح ٖذنىانٌا، مايل، الواٚر دالوٝ اٚىاْو األَهًٍٓ ولٚ٘ ٚػهِ االًذشماناخ يف ةهؼ اٚكوٙ 

ؿى، اٚٗامهون،.. ٚما ًنتًٍ دٓكًم  طمهىنًح ٖىنًى اٚكًمٓهاؾٌح، طمهىنًح أَهًٌٓا اًٚى

مٌانكاخ دنمىًح ػٌث االػذٌاطاخ اٚـاضح ٚٛكوٙ األَهًٌٓح اٚذٍ دذتاًن يف ؾتٌهذها، ػٌص 

املٌاهمح يف نمٌٛح دؼذاض اٚكوٙ اٚهشح واٚػهٌُح اٚكنم اٚٗتري ملشانًو اٚتنٌح اٚذؼذٌح من أطٜ 

ـ أَهًٌٓا، اٌٚىقان، ٌٚتٌا، مىنًذانٌا،  االًذٓهان االْذطاقي واألمنٍ ٖاٚطىماٙ، طمهىنًح ًو

مايل، اٌٚىقان، طمهىنًح ٖىنًى اٚكًمٓهاؾٌح وقوٙ أؿهي.ٖما دؼذىي أَهًٌٓا نىل أنايض ونانٌح 

ِ ًتٜ نٌش أٖشه من 2مٌٛىن مىننح أْٜ من  33هامح ػىايل  نطِ اٌٚٗان يف  هٗذان ٖما ًذْى

ابٜ اإلنذاض واملىاق اٚىنانٌح مؼكوقج  33أَهًٌٓا نىل اُٚالػح، يري أن اإلمٗانٌاخ املاقًح من ػٌص ًو

ودؼذاض إىل قنم قوني ومٌذمه ٚهمه املىانم يف: وًمتاةىي، اٌٚىقان، اٌٚنًاٙ،.. ٚما ًنتًٍ 

م ا اٚذىطه نؼى اٚىنانح دهىًى اٚنمى اٚىنانٍ من أطٜ اٚذنمٌح االْذطاقًح وؿٛٔ َهص اٚهمٜ ٖو

 اٚطنانٌح.

اٚذنٌٌٔ مو املنكماخ اٚـريًح يف أَهًٌٓا اُٚهنٌح واملؼٌٛح من أطٜ دٓكًم املٌانكاخ  

اإلنٌانٌح ودٗشٌِ اإلًهاَاخ األوٌٚح ؿاضح ؿالٙ َرتج األوماخ واٚؼهوب، ودٓكًم دهٌٖا دؼٌُىاخ 

ذٍ دههٍ دهكًكاخ مٌذمهج يف ملنكماخ املظذمو املكنٍ من أطٜ اٚنشاؽ يف اٚكوٙ األَهًٌٓح اٚ

نٌظريًا، اٌٚىقان، ٌٚتٌا، طمهىنًح ٖىنًى اٚكًمٓهاؾٌح، إسٌىةٌا، اٚٗامهون،.. قون اٚذكؿٜ يف 

 املٌابٜ اٚكاؿٌٛح اٌٌٚاًٌح أو اٚذؼٌى ألػك األؾهاٍ أو قنم طمانح مهٌنح مٓاةٜ طماناخ أؿهي.
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ٌو واًذمهان نشاؾاخ املظذمو املكنٍ اٚرتٍٖ يف أَه   ًٌٓا اٚذٍ دؼذاض إىل رضونج دًى

دمىًٜ إلنذاطها االْذطاقي، اٚهناًح االطذمانٌح واإلنٌانٌح ٚٛمظذمهاخ اٚػهٌُح، اٚذـؿٌـ 

 االًرتادٌظٍ ملشاٖٛها االْذطاقًح.

وضٛر اٚكناًح إىل إستاخ اُٚهغٌح اٚتؼشٌح نن ؾهًٔ األقاء اٚنشـ ملنكماخ املظذمو املكنٍ     

دهىًى اٚهالْاخ اٚرتٌٖح األَهًٌٓح وأضتؼر دهٌٖا أهم اٚٓىي اٚرتٍٖ يف أَهًٌٓا واٚذٍ ًاهمر يف 

املناٌَح يف اٚٓانج ؿاضح ةاٚرتٌٖى نىل مطاٚؽ اٚكوٙ األَهًٌٓح اٚذٍ ٚم دؼٓٓها ةهؼ اٚٓىي 

اٚذٌٓٛكًح املىطىقج يف اٚٓانج، إل دمشٜ منكماخ املظذمو املكنٍ إػكي أهم أقواخ دنٌُم اٌٌٚاًح 

كما ٖان اٚظٌش هى اُٚانٜ اٚهبٌيس يف ضنانح اٌٌٚاًح اٚـانطٌح اٚـانطٌح اٚرتٌٖح اٚظكًكج ةه

اٚرتٌٖح، وًاهمر ةمٚ٘ يف إناقج إػٌاء اٚهالْاخ اٚرتٌٖح األَهًٌٓح نن ؾهًٔ دنكٌم منذكًاخ ٌَما 

ةني منكماخ املظذمو املكنٍ اٚرتٍٖ واألَهًٍٓ ودٓكًم املٌانكاخ اإلنٌانٌح واٚذنمىًح وؿٛٔ 

ما ًشٜٗ إػكي أقواخ اٚٓىج اٚنانمح ٚرتٌٖا إالا أن َانٌٛذه دربو يف  اٚذُانٜ ةني اٚشهىب، وهى

دؼٌٓٔ االػذٌاطاخ اٚرضونًح من أطٜ دنمٌح االْذطاقًاخ األَهًٌٓح، َاٚٓانج األَهًٌٓح ةؼاطح 

ٚتناء ْانكج اْذطاقًح دالؤٝ وؾتٌهح أةنٌذها االطذمانٌح واٌٌٚاًٌح واالْذطاقًح، لٚ٘ أن اٚذؼكي 

ؿهوض اٚكوٙ األَهًٌٓح من قابهج اٚذـِٛ واُٚٓه يف قٜ األقوان املذهكقج ُٚٛىانٜ  األٖرب هى ٌٌُٖح

 اٚكوٌٚح.

 

ٚهىامش: ا  

                                                           
(، 2085)قًٌمرب  7، ٝ. 28م.  قناًاخ وأةؼاز،نتك اٚٓاقنٖاي، ''املظذمو املكنٍ اٚـطابظ واٚهىامٜ املؤسهج،''   1

 .886-876ص ص. 
طالٙ ؿشٌث وأماٙ وشنان، ''اٚكوٚح واملظذمو املكنٍ.. ػكوق اٚذأسري واٚذأسه: قناًح يف اٚذؿىن اُٚٗهي واٚذتٛىن   2

ذشاناخو املكنٍ،'' اٚنكهي ٚكاههج املظذم  .33-8(، ص ص 2086)طىًٌٛح  مهٖى إقنإ ٚٛكناًاخ وااًل
3 Nina Cvetek et Friedel Daiber traduit par Rabary Andrianmanday Voahanitriniaina, Qu’est 

ce que la société civilie ? Friedrich Ebert Stiftung, Antananarivo, Octobre 2009, pp. 1-37. 
ىطٌح املظذمو املكنٍ: قونه يف اٚذُهٌٜ االطذمانٍ، واٚشٓايف ، واالْذطاقي،'' مظٛح مؼ  4 ٌٚى مك ًهٌكي، ''ًًى

 . 44-39(، ص ص. 2009) 5ٌَالقًٌُا اٚشٓاٌَح، م. 
)نمان: قان مظكالوي ٚٛنرش  املظذمو املكنٍ: مٓانةح اٚتنى املهٌانًح ٚٛمظذمو املهنمؼمك نتك اٚٗهًم اٚؼىاننٍ،   5

 .85(، ص. 2083، 8و، ؽ. واٚذىوً
مظٛح ٌٖٛح اآلقاب واٚهٛٝى اٚهٌكي ضىنٌح، ''املظذمو املكنٍ ... املىاؾنح واٚكًمٓهاؾٌح: طكٌٚح املُهٝى واملمانًح،''   6

 .28-8(، ص ص. 2008طىان  –) طانٍُ  3-2، م. اإلنٌانٌح واالطذمانٌح
ذالاٚكًمٓهاؾٍ يف اٚههاّ،'' نتاي َاغٜ مؼمىق، ''قون املظذمو املكنٍ يف دهىًى اٚتناء   7 (، 2082) 203، م. اأًل

 .648-685ص ص. 
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مؼمىق ْهوًى وًؼٌاوي مهًم، ''قون املظذمو املكنٍ يف دؼٌٓٔ اٚذنمٌح اٚشامٛح يف اٚظىابه، ةني اٚشتاخ واٚذًري،''   8

http://www.univ-، يف:  08/03/2088دانًف اإلؾالم: 

chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_14.pdf  
9 Cvetek et Daiber, op.cit., pp. 1-37. 

10 Vivek Kumar Mishra, ‘’The Role of Global Civil Society in Global Governance,’’ Beijing 

Law Review (December 2012),pp.206-212. 
11 Report of Center for Strategic and International Studies, Charles Kojo VanDyck, ‘’Concept 

and Definition of Civil Society Sustainability (June 2017), pp. 3-5. 
12 Rapport le Baromètre 2013 des Sociétés Civiles, L’autre Visage de la Mondialisation, 

Xavier Ricard Lanata, CCFD –Terre Solidaire (Février 2014), p. 7. 
13 ‘’ Civil Society Organization in Turkey,’’ Swedish Institute for Public Administration, 

European Union, March 2014. 
و املكنٍ: اٚنكهًح واٚذؿتٌٔ اٌٌٚايس )اٚٓاههج: مهٖى املؼهوًح َهان٘ آقٍٚى دهطمح ٚهتك اٌٚاٝل ػٌكن، املظذم  14

 .869(، ص. 2005ٚٛنرش واٚـكماخ اٚطؼٌُح واملهٛىماخ، 
 .99ص.  ،مهطو ًاةٔاٚؼىاننٍ،   15
 .838-834ص ص.  ،املهطو نٌُه  16
(، 2085)شذاء  4م.  ٌح،نؤًح دهٖرسػاخ أوناْظٍ، ''قون املظذمو املكنٍ يف دؿىًه اٚهالْاخ اٚرتٌٖح االَهًٌٓح،''   17

 .48-25ص ص. 
18 Mehmet Özkan, ‘’Turkey’s Opening to Africa,’’ The Journal of Modern African Studies, vol. 

48, no. 4 (December 2010), pp. 525-546. 
19 Report of Commited to Improving the State of the World, Klaus Schwab, ‘’The Future Role 

of Civil Society,’’ World Economic Forum, p. 5. 
، اٚههاّ: مؿتهح وانا،  قون املنكماخ املظذمو املكنٍ يف اٚذنمٌح االطذمانٌحمؼمك أػمك ةهواني،   20 (، 2007)قهٕى

 .38-37ص ص. 
 مهطو ًاةٔ.أونْاطٍ،   21

، يف: 07/03/2088نًف اإلؾالم: ''اٚكون اٚرتٍٖ ةرشّ أَهًٌٓا يف قٜ اٚذناٍَ اإلٌْٛمٍ،'' اٚظىًهج، دا  22

http://www.aljazeera.net  
ٌاخ املظذمو املكنٍ اٚرتٍٖ  23 ، يف: 06/03/2088األَهًٍٓ،'' دانًف اإلؾالم: -''منذكي مًؤ

-kurulular-toplum-sivil-afrika-tuerkiye-ar/44-haberler-http://ustkip.org/ar/ustkip

forumu  
24 ‘’2nd Turkish African NGOs and Thinking Forum,’’ Turkish Asian Center for Strategic 

Studies, available from : 

 http://www.tasam.org/en/Etkinlik/508/2nd_turkish_african_ngos_and_thinking_forum

retrieved : 06/03/2018. 

http://www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_14.pdf
http://www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_14.pdf
http://www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_14.pdf
http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
http://ustkip.org/ar/ustkip-haberler-ar/44-tuerkiye-afrika-sivil-toplum-kurulular-forumu
http://ustkip.org/ar/ustkip-haberler-ar/44-tuerkiye-afrika-sivil-toplum-kurulular-forumu
http://www.tasam.org/en/Etkinlik/508/2nd_turkish_african_ngos_and_thinking_forum
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و ادُاْا ٚذشٌٜٗ مظٍٛ ٚٛشتاب اٚرتٍٖ االَهًٍٓ،''   25 ، 06/03/2088ف اإلؾالم: ، دانًمهػتا''ةٛكًح اًؿنتىٙ دْى

  http://mar7aba.com.trيف: 
26 Abdurrahim Siradag, ‘’Turkish-Somali Relations : Changing State Identity and Foreign 

Policy,’’ Inquiry, vol. 2, no. 2 (February 2016), pp. 89-106. 
 ةٔ.مهطو ًاأوناْظٍ،   27
28   :  .88ٝ نىل اٌٚانح 87/04/2087مٓاةٛح دم إطهاءها مو ممشٜ مٗذث دٌٗا ةاٚظىابه ًٝى

29 Tika Afrika, Anadolu Meydanı, Ajansı Başkanlığı, Çankaya/ANKARA, pp.50-71.  
و اٚهًمٍ ٚىوانج اٚشؤون اٚـانطٌح اٚرتٌٖح، دانًف اإلؾالم:   30 ، يف: 22/03/2088املْى

http://www.mfa.gov.tr   
و اٚهًمٍ ٚٛمكًهًح اٚهامح ٚٛطؼاَح واٚنرش واإلناٝل اٚرتٌٖح   31 املْى

nda/tika_afrikanin_28_ulkesinde_faaliyet_gosteriyor_http://www.byegm.gov.tr/arabic/age

ar/77159 
مهكي ةن نطث، ''دهٌٖا دهؿٍ أٖشه مما دأؿم يف إؾان دهاونها مو اَهًٌٓا )ؿتري اْذطاقي إًُىاني(، دهٕ ةهي،   32

   urkpress.co/node/3532http://www.tيف:  07/03/2088دانًف اإلؾالم: 
33 ‘’Agriculture in Africa Transformation and Outlook, Nepad, pp. 8-9. available from : 

retrieved  ltures.pdfhttp://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/pubs/2013africanagricu

10/07/2018.  

http://mar7aba.com.tr/
http://www.mfa.gov.tr/
http://www.mfa.gov.tr/
http://www.byegm.gov.tr/arabic/agenda/tika_afrikanin_28_ulkesinde_faaliyet_gosteriyor_ar/77159
http://www.byegm.gov.tr/arabic/agenda/tika_afrikanin_28_ulkesinde_faaliyet_gosteriyor_ar/77159
http://www.turkpress.co/node/3532
http://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/pubs/2013africanagricultures.pdf

